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  جملس حقوق اإلنسان
  الثالثة والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

تقرير الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والـشركات عـرب               
  الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

  موجز    
لوطنية وغريها   الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب ا         يعرض  

التجاريـة  جمال األعمـال     التطورات اجلديدة يف     ، يف هذا التقرير   ،من مؤسسات األعمال  
 العاملية واملبادئ التوجيهية    احلوكمةعمق بني أطر    األوحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املواءمة       

الدعوة اليت وجهها جملس حقـوق اإلنـسان        وبشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،      
، اأعماهلحقوق اإلنسان يف    التجارية و  األعمال   برنامج إلدماجنظومة األمم املتحدة ككل     مل

ويالحظ الفريق العامل   .  املبادئ التوجيهية  ٢٠١٥ما بعد عام    إطار  أن يدمج   واحلاجة إىل   
 عن   يف تنفيذ املبادئ التوجيهية، فضالً     ات على الدعم والتوجيه   يناالهتمام والطلب املتزايد  

ية على ألنشطة التجارالضار لثر باأل فيما يتعلق  بالغاًاستمرار وجود حاالت حمددة تثري قلقاً
اخلاصـتني   تني االستقـصائي  نيلدراسـت لالنتائج الرئيسية   التقرير  ويصف  . حقوق اإلنسان 

. تنفيـذ اللتحديات اليت تواجـه     تلك املتعلقة با  ، مبا يف ذلك     األعماللدول ومؤسسات   با
 نتدىامل االجتاهات والتحديات الرئيسية اليت مت حتديدها خالل         الفريق العامل أيضاً  ويعرض  
الفريق يعرض  وعلى هذا األساس،    . ٢٠١٢  لعام حقوق اإلنسان التجارية و ال   األعم بشأن

مؤسسات األعمال ومنظومة األمـم املتحـدة        و لعمل وتوصيات للدول  لالعامل أولويات   
 . مبا فيها املنظمات اإلقليمية، وأصحاب املصلحة اآلخرين،واملنظمات احلكومية الدولية
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  مقدمة  -أوالً  
 اجمللـس   أنـشأ ، الذي   ١٧/٤ بقرار جملس حقوق اإلنسان      م هذا التقرير عمالً   ّدقُي  -١

مبوجبه والية الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من             
  .مؤسسات األعمال

ويالحظ الفريق العامل االهتمام املتزايد من مجيع جمموعات أصحاب املـصلحة، يف              -٢
. املبادئ التوجيهيـة  بسألة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان و     مبطق والصناعات،   مجيع املنا 
األعمـال  بـشأن   ملنتدى األول   يف ا   بلداً ٨٠ مشارك من أكثر من      ١ ٠٠٠حوايل  وسجل  

مـن  أيـضاً    عدد كبري    ردو.  وهو ما يتجاوز التوقعات بكثري     ،)١(التجارية وحقوق اإلنسان  
 إىل  ت للفريق العامـل، وأشـار     الرائدتني تنيستقصائي اال الدراستنيلى  عالشركات والدول   

  .مبزيد من االخنراط بشأهنامستوى عال من الوعي باملبادئ التوجيهية واالهتمام وجود 
 التوجيه والتوضـيح يف جمـال     ولطلب العاملي املتزايد على الدعم      لمؤشر آخر   ومثة    -٣

الفريـق  اليت يرد عليهـا     لطلبات  هو العدد الكبري من ا    ، و حقوق اإلنسان األعمال التجارية و  
 للمبـادئ التوجيهيـة   شامل  التنفيذ  ال نشر وتشجيع     املتمثلة يف   إلجناز واليته  كوسيلةالعامل  
 يف الشهر لتقدمي تعليق ودعم       طلباً ٣٠ حوايل   على، رد الفريق العامل     ٢٠١٢يف عام   و. عاملياً

حول جهود جديدة    اآلراء   يف صلة   ذيسياسي  التوافق  لتحريك أو حشد ال   لمبادرات  لاخلرباء  
تأيت هـذه   و.  مع املبادئ التوجيهية   تتواءمأو حمسنة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان        

الطلبات من مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين واألعمال التجارية وهيئـات              
درات أصـحاب   مبـا يل واملنظمات احلكومية الدولية و    الصناعة على الصعيدين الوطين والدو    

  . عن وكاالت الدول، فضالً املتعدديناملصلحة
فـضالً عـن   يف هذا التقرير االجتاهات والتحديات الرئيـسية       حيدد الفريق العامل  و  -٤

، هاوتنفيـذ  األولويات يف نشر املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان          
واملعلومات الـواردة مـن     رائدتني  الصائيتني  ستقاالدراستني  وال إىل مناقشات املنتدى     استناداً

 يف  الفريق العامل توصيات حمددة للمضي قدماً     يقدم  وعلى هذا األساس،    . أصحاب املصلحة 
ها  لالستراتيجية اليت اعتمد    وفقاً هاتنفيذ املبادئ التوجيهية، ويصف املبادرات احملددة اليت اختذ       

 .)٢(إلنسانإىل جملس حقوق ااملقدم يف تقريره األول وعرضها 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.aspxانظر  )١(
)٢( A/HRC/20/29. 
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  التطورات العاملية  -ثانياً  

  تعميق املواءمة بني أطر احلوكمة العاملية واملبادئ التوجيهية  -ألف  
يف  العاملية الرئيسية اليت بدأت      احلوكمة الفريق العامل بالفعل االنتباه إىل أطر        استرعى  -٥

وتقوم العديد منها  .)٣(٢٠١١ هيوني/حزيرانيف مباشرة  املبادئ التوجيهية بعد اعتمادها     إدماج
وتـشتمل  . تعميق وحتسني مواءمة أطر كل منها مع املبادئ التوجيهية        العمل ل زيد من   مباآلن  

أن باالقتصادي  يف امليدان    التوصية اليت اعتمدها جملس منظمة التعاون والتنمية         هذه األطر على  
أن  وكذلك   ،)٤(سانحقوق اإلن يف مراعاة   وكاالت ائتمانات التصدير العناية الواجبة      تتوخى  
 ويرحـب الفريـق     .)٥( املبادئ التوجيهية يف املؤسسات املالية     إدماجكيفية  املنظمة   تستعرض
 هؤسسة التمويل الدولية ملبادئ   مب  لشؤون التقيد  ستشارامل/احملقق الذي أجراه االستعراض  بالعامل  

ت التظلم غري القضائية    معايري فعالية آليا  من  العناصر األساسية   وإدماج   )٦(التوجيهية التشغيلية 
علـى   مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية مع الدول     ويعمل .)٧(يف املبادئ التوجيهية  الواردة  

ـ لسياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املـستدامة         دعم وتشجيع اإلطار اجلديد      ي ذال
حتاد األورويب،  ن اال الصادرة ع دعوة  ال وعقب .)٨(ستخدم املبادئ التوجيهية كمرجع رئيسي    ي

خطط عمل وطنية   بدأت يف إعداد    أكثر من ثلثي الدول األعضاء يف االحتاد األورويب أو          أعد  
 الوقائية،  لسياساته عملية حتديث    البنك الدويل حالياً  وجبري   .)٩(املبادئ التوجيهية  بشأن تنفيذ 

ـ يف مراعـاة    العناية الواجبة   وإلدماج املبادئ التوجيهية    إمكانية   وهناك وق اإلنـسان يف    حق
  .)١٠(اإلجراءات الوقائية

__________ 

 .A/67/285وانظر أيضاً . املرجع نفسه )٣(
 .www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/ecg(2012)5&doclanguage=en انظر )٤(
 .www.oecd.org/daf/investment/guidelinesانظر  )٥(
 .www.cao-ombudsman.org/howwework/2012OperationalGuidelinesUpdate.htmانظر  )٦(
  بشأن مشروع املبادئ التوجيهية التشغيلية اجلديدة اليت قدمت للتشاور العـام،           تقدم الفريق العامل تعليقا    )٧(

 للمبـدأ   قـوق، وفقـاً   احل متوافقـة مـع      هـا عملية التظلم ونتائج  تكون  أن  يف ذلك اقتراح بضمان      مبا
مؤسـسات األعمـال    املستشار لشؤون التقيد ضغوطاً على      /أن ميارس احملقق  ، وكذلك   )و(٣١ التوجيهي

آلثـار  ل يـة متكين عوامل تكوندارة أو املمارسات الشائعة اليت قد       اإلنظم   وأاملعايري   وأإلصالح السياسات   
 .هاالضارة أو األسباب الكامنة وراء

 . http://investmentpolicyhub.unctad.orgانظر  )٨(
بيان املمثل اخلاص لالحتاد األورويب حلقوق اإلنسان، سترافوس المربينيديس، يف منتدى األعمال التجاريـة               )٩(

 /www.ohchr.org/Documents/Issues: واملتـاح يف  . ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٤وحقوق اإلنسان،   
Business/ForumSession1/SubmissionsStatements/StavrosLambrinidis.pdf.  

 .www.worldbank.org/safeguardsconsultationsانظر  )١٠(



A/HRC/23/32 

5 GE.13-11926 

وضـع  الرئيسية املعنية ب  لمنظمات الدولية   لجيابية  اإلسامهة  باملويرحب الفريق العامل      -٦
  . املواءمة والتقارباملزيد منشجع على يتنفيذ املبادئ التوجيهية، ويف املعايري 

مـة األمـم    حقوق اإلنسان يف عمـل منظو     التجارية و  األعمال   برنامج إدماج  -باء  
  املتحدة

، الذي شجع   ٢١/٥، قراره   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول يف   ،اعتمد جملس حقوق اإلنسان     -٧
التجارية األعمال  برنامج   على إدماج فيه مجيع الكيانات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة          

السامية حلقوق اإلنـسان   مفوضية  ل ل اً حمدد اً دور والذي تضمن حقوق اإلنسان يف أنشطتها،     و
توضـيح دور األمـم     إىل   منذ زمن طويل     احلاجة القائمة  ٢١/٥القرار  ولىب  .  هذا اجلهد  يف

هذا  يف   ،شجع اجمللس و. األمم املتحدة  يف إطار    جهة تنسيق معنية هبذه املسألة    املتحدة وتعيني   
إدماج املبادئ التوجيهية يف مجيع أعمال منظومة األمـم         على  القرار، مجيع أصحاب املصلحة     

اليـات  وقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االستعراض الـدوري الـشامل و     ات الصلة حب  ذاملتحدة  
  .اإلجراءات اخلاصة واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

جملس حقوق اإلنسان بوضوح إىل أن املبادئ التوجيهيـة         أشار  ،  ٢١/٥يف قراره   و  -٨
ألمم املتحدة بأسرها،   نظومة ا هلما أمهية بالنسبة مل   حقوق اإلنسان   وبرنامج األعمال التجارية و   

بنـاء  يتمثـل يف   لألمم املتحدة اً حمدداً اجمللس دورنيعو.  فقط حقوق اإلنسانلركيزةوليس  
 منسقي األمم املتحدة املقيمني واألفرقـة  دعوةالقدرات ودعم اجلهود، مبا يف ذلك عن طريق         

لقدرات والتنميـة   وبناء ا واملناصرة  التخطيط  جهود   املبادئ التوجيهية يف     إىل إدماج القطرية  
أن حاجـة مجيـع     اجمللـس    وإذ يدرك . التعاون مع السلطات الوطنية   ب الوطين   الصعيدعلى  

 داخـل   متاحة حالياً غري  املوارد  من  مستويات  ات تتطلب   أصحاب املصلحة إىل زيادة القدر    
إنـشاء  إمكانيـة   استكشاف   إىل    األمم املتحدة  دعا اجمللس أيضاً  فقد  منظومة األمم املتحدة،    

، دعا اجمللس   وأخرياً. دوق عاملي لدعم جهود بناء القدرات لتعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية         صن
لتوصـيات يف التقريـر     ل عن تنفيذ منظومة األمم املتحدة       معلوماتاألمني العام إىل أن يقدم      

  .٢٠١٤ه يوني/حزيرانيف املستحق تقدميه األول 
. هوتوصيات قرار جملس حقوق اإلنسان   بتقرير األمني العام و   بويرحب الفريق العامل      -٩
 اًضـروري  أمراً منظومة األمم املتحدة  ومشاركة  دعم  كامل  تنفيذ هذه التوصيات و   سيكون  و

سيتعاون و.  يف بناء قدرات أصحاب املصلحة الوطنيني لتنفيذ املبادئ التوجيهية         للمضي قدماً 
ريها من شركاء األمـم     قوق اإلنسان وغ  السامية حل فوضية  املالفريق العامل بشكل وثيق مع      

وعالوة على ذلـك،    . املتحدة لضمان تعميم املبادئ التوجيهية داخل منظومة األمم املتحدة        
صـحاب  ألدعم إنشاء صـندوق     التجارية إىل   يدعو الفريق العامل الدول وجمتمع األعمال       

  .لدعم أنشطة بناء القدراتاملتعددين املصلحة 
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  ٢٠١٥  عام إطار ما بعدإعداد  -جيم  
، يف دورهتا الثامنة والستني، ٢٠١٣ أواخر عام يفاجلمعية العامة أن تعتمد من املتوقع   -١٠
ل حمل األهداف اإلمنائية    حيي سوف   ذ، ال ٢٠١٥  عام ا بعد ملإطار التنمية   ها األول بشأن    قرار

 لعملية مكثفة من املشاورات املواضـيعية الوطنيـة         وسوف يكون هذا القرار تتوجياً    . لأللفية
  . رفيع املستوىفريقاً األمني العام وسينشئ مبوجبهية، والعامل
منظومة األمم املتحـدة   عمل   فريقؤيد التوصية اليت قدمها     ييالحظ الفريق العامل و   و  -١١
حقوق اإلنـسان   تكون  أن  واليت تفيد ب   ٢٠١٥ خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام         املعين
خطـة   أسـاس    اليت ُتشكل ) املساواة واالستدامة إىل جانب   ( املبادئ األساسية الثالثة     إحدى

دور قطاع الضوء على أن    الفريق العامل كذلك    وسلط   .)١١(٢٠١٥  عام ا بعد ملإطار التنمية   و
  . فريق العملحددهااألعمال بالغ األمهية جلميع التحديات واالجتاهات والفرص اليت 

 ثغـرة  لسد، اليت وضعت     املبادئ التوجيهية  إىل إدماج الفريق العامل   ، يدعو   لذلكو  -١٢
 يف  إدماجاً كـامالً  ،  هاوتأثري بني نطاق القوى واجلهات الفاعلة االقتصادية     احلوكمة العاملية   

 على وجه التحديد،  و. ؤسسات األعمال مب املتصلة   ٢٠١٥  عام ا بعد ملاالستراتيجيات العاملية   
فيع املستوى املعين خبطة    فريق الشخصيات البارزة الر    إىل   تقريره املقدم الفريق العامل، يف    دعا  

تتناول دور   ٢٠١٥ملا بعد عام    توصيات  إىل تقدمي   ،  ٢٠١٥لتنمية ملا بعد عام     األمم املتحدة ل  
عـن  بادئ التوجيهية ومسؤولية الشركات   املمع   تتماشى كحد أدىن  على أن    ، األعمال قطاع

   .احترام حقوق اإلنسان

  املعلومات اليت وردت إىل الفريق العامل  -ثالثاً  
حاالت بشأن تفاصيل    تقريراً ٤٠، ما يقرب من     ٢٠١٢ يف عام    ،تلقى الفريق العامل    -١٣

 من منظمات اجملتمع املـدين والبـاحثني األكـادمييني،          أساساً ت التقارير وجاء. مثرية للقلق 
هـذه  وتناولـت   . وكذلك من مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات حكومية دولية        

 يف ٢٥ وركزت حوايلجمتمعات حمددة، على  ةالتجارياألعمال ط  أثر نشابصفة عامةالتقارير 
ـ  التقـارير    وتعلقت معظـم  . ة األصلي الشعوب بشكل خاص على     التقاريراملائة من    أفراد ب

 اآلثار  أساساً وتناولت.  آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكارييب      مناطقوجمتمعات يف   
 رتبطةاملأو    التعدين والطاقة واملالية   اتلنامجة عن قطاع  حقوق اإلنسان ا   على    املزعومة ةسلبيال
 والعمـل  حلق يف احلياة والصحة والغذاء واملياه      تتعلق با   االدعاءات األكثر شيوعاً   وكانت. هبا

__________ 

حتقيق املستقبل الذي   ،  ٢٠١٥يق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام              فر )١١(
ــع ــر مقــدم إىل األمــني العــام، تق: نريــده للجمي ــرانري ــه /حزي ــاح علــى. ٢٠١٢يوني : ومت

www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf. 
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 نزاعات  علىمن احلاالت اليت تنطوي  للغاية   اً كبري اًتلقى الفريق العامل عدد   و. والسكن الالئق 
 على األراضي واملوارد، مبا يف ذلك تقارير متعـددة  كات التجارية والشربني اجملتمعات احمللية    

يف أراض  قطاع األعمـال الـيت تعمـل         شركات   عنعمليات إخالء قسري وكذلك     عن  
أمهية ثقافيـة    الشعوب األصلية أو يؤثر عملها على هذه األراضي اليت هلا             تقليدياً تستخدمها

لوحظ يف العديد من التقـارير أن       و. ستنرية احلرة واملسبقة وامل   االشعوب دون موافقته  لتلك  
أدت إىل مضايقة أعضاء اجملتمعات احملليـة       وشركات قطاع األعمال     بني اجملتمعات    الرتاعات
الذين حيققـون     اإلنسان لمدافعني عن حقوق  وكذلك احلال بالنسبة ل   ،  همواضطهاد املتضررة

االنتـهاكات  صاف لضحايا   يف هذه احلاالت ويعترضون عليها ويلتمسون املساءلة وسبل انت        
 التعسفي والتهديـد    االحتجازحاالت من    ذلك   ومشل. األنشطة التجارية باملزعومة املرتبطة   
حريـات  تقييد  ستهداف من قبل مجاعات مسلحة، وحاالت اختفاء، و       االوالعنف والقتل، و  

ومـات  املعلاستالم  الفريق العامل   وسيواصل  . قوقاحلالتجمع والتعبري، وغريها من انتهاكات      
لتوجيه أعماله واستراتيجيته، ولتحديد احلواجز اليت تعترض التنفيذ الفعـال          وحتليلها  الواردة  

للمبادئ التوجيهية والثغرات القائمة يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف سياق أنشطة قطـاع              
  التوصيات املقدمة إىل الدول وجهات األعمال واجلهات الفاعلة األخرى      وجيهاألعمال، ويف ت  

  .بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية

الدول ومؤسسات  اخلاصتني ب رائدتني  الستقصائيتني  االدراستني  النتائج    -رابعاً  
  األعمال

 الـدول   علـى أن  ب على نطاق واسع     األعمالومؤسسات  ُيسلم اآلن صناع السياسات       -١٤
 النحـو   احترام حقوق اإلنسان، علـى    عن  سؤولية  املتتحمل  أن   الشركات   وعلىماية  احلواجب  

ينبغـي  ركز كثري من االهتمام اآلن على كيـف         ، يُ ولذلك. يف املبادئ التوجيهية  املنصوص عليه   
أو كيف تقـوم بـذلك      املتعددين   مع أصحاب املصلحة     تنخرط أن   األعمالللدول ومؤسسات   

املـسائل   جمـاالت    حتديـد كجزء من جهودها الرامية إىل تنفيذ املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك            
  .هاتتطلب االهتمام على سبيل األولوية، وكيفية حتديد أفضل املمارسات ونشراليت موعات اجمل أو
 بـأن   ُيـسلمون يف حني أن الفريق العامل وأصحاب املصلحة يف مجيع أحناء العامل            و  -١٥

مبادئ التوجيهية يف سياسات وممارسات الدول والشركات مـن خـالل        ل الشامل ل  اإلدماج
، فـإن الواقـع      طـويالً  يستغرق وقتاً ومشاركتهم   ينحة املتعدد التشاور مع أصحاب املصل   

زيادة  يتمثل يف ،  املالية العاملية السياسي احلايل يف مجيع أحناء العامل، وخاصة يف أعقاب األزمة           
وستكون هناك بالتأكيد حاجة إىل زيادة وترية عمل . التوقعات بشأن مسألة سلوك الشركات    

 إذا كانـت  التنفيذ،  تيسر  اجلهات الفاعلة اليت حتفز و    بة  ترية عمل كوك  وات و الدول والشرك 
  . إدارة املخاطر االجتماعية والسياسيةتريدالشركات 
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خط ، هناك حاجة إىل      وزيادة وترية العمل    املبادئ التوجيهية على حنو فعال     وإلدماج  -١٦
دة اليت ميكن   كاملة عن املبادرات القائمة والدروس املستفا     ة وال وثوقاملبيانات  أساس قوي من ال   
وهـم    اآلخـرين  أصحاب املـصلحة  ومؤسسات األعمال واألمم املتحدة     وأن تدعم الدول    

  . على الصعيد العامليها وترسيخهانشر املبادئ التوجيهية وتنفيذاملتعلقة ب يتقدمون يف أعماهلم
وهلذا الغرض، ومن أجل تقييم التقدم وحتديد أفضل السبل للمـساعدة يف تنفيـذ                -١٧

 خاصـتني بالـدول     )١٢(تني رائدتني  استقصائي تنيالفريق العامل دراس  أعد  التوجيهية،  املبادئ  
 وكلف  توعية والتنفيذ الجهود  ومسألة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،      والشركات بشأن   

ات التجارية   مجيع الدول واملؤسس   الشكر إىل الفريق العامل   ويوجه  . جهات باالضطالع هبما  
  .تني االستقصائيتنياليت ردت على الدراس

 دراسات استقـصائية وطنيـة متعمقـة         كذلك على إجراء   الفريق العامل ويشجع    -١٨
ـ        بشأنلكيانات الدول ومؤسسات األعمال       تني تنفيـذ املبـادرات، السـتكمال الدراس

  .)١٣( بإجرائهماكلفتني اللتني  العامليتنياالستقصائي

  الدراسة االستقصائية اخلاصة بالدول  -ألف  
حقوق اإلنسان واآلثار   من انتهاكات   ماية  يف احل واجب الدولة   ب احمليط   النقاشتطور    -١٩

 املبـادئ   أوضـحت حيث   خالل العقدين املاضيني،     تطوراً كبرياً  الشركاتلنشاط  الضارة  
. واجملتمـع املـدين   وقطاع األعمال   لدول  ل التكميليةتباينة و املدوار  كبري األ  بشكلالتوجيهية  
على الدول واجب   على ما إذا كان     اآلن   وقطاع األعمال  ياساتسصناع ال ال يركز   ،  ولذلك

مع العديد تعمل  كيف ينبغي للدول أن  على مؤسسات األعمال، ولكنمن انتهاكاتماية احل
عن طريق اختـاذ تـدابري   أو كيف تقوم بذلك هذا الواجب مثل  داء  ألمن أصحاب املصلحة    

ـ أن تقدم   واسع   اآلن على نطاق     ويتوقع من الدول  . وقائية وعالجية  إىل  ةصـرحي ات  توجيه
وأن  على حقوق اإلنـسان،      ضارةي آثار   إىل التصدي أل   هتدف خصيصاً  األعمال التجارية 

 واملستهلكني  ،لمجتمعات، والعمال لغري القضائية والقضائية    االنتصاف   خيارات   توافر تضمن
 ن تـدمج  ، وأ  من مؤسسات األعمـال     سلباً تضررت حقوقهم  واملسامهني الذين    ،والعمالء

__________ 

ووزعت بالتعاون مـع جامعـة      أعدت الدراسة االستقصائية اخلاصة بالدول      . A/HRC/23/32/Add.2انظر   )١٢(
مبـادرة  وأعدت الدراسة االستقصائية اخلاصة بالشركات ووزعت بالتعاون مـع          . ادينفر وجامعة مينيسوت  

وعرض الفريق العامل   . جامعة دينفر  و واملنظمة الدولية ألرباب العمل    غرفة التجارة الدولية   و األعمال العاملية 
صة بالدول ونتائج الدراسة االستقصائية اخلاصـة بالـشركات يف          النتائج األولية للدراسة االستقصائية اخلا    

 .٢٠١٢املنتدى بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان لعام 
 الـيت  رابطة أمم جنوب شرق آسيا تتضمن األمثلة الدراسات االستقصائية األساسية بني الدول األعضاء يف )١٣(

 مركز املـوارد املتعلقـة   ورابطةلوق اإلنسان التابعة لاللجنة احلكومية الدولية املعنية حبق بتكليف من   تيأجر
 .لرابطةا حبقوق اإلنسان لصاحل
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 تتفاعل مع النشاط    وحقوق اإلنسان يف وظائف الوزارات والوكاالت اليت      التجارية  األعمال  
حمتملة قد تعوق حتقيق    سياساتية  أي ثغرات تنظيمية أو     إىل سد    وأن تسعى ،  همالتجاري وتنظ 
تعرب على نطاق أوسع،    و. قوق اإلنسان من انتهاك املؤسسات التجارية حل    ماية  واجبها يف احل  

 بقدر أكرب   سيادة القانون الدول  أن تراعي   مطالبتها ب عن  التجارية  ألعمال  لظمات الدولية   نامل
 بيئة مواتية لألعمـال     حتفز هتيئة إنفاذ تدابري مكافحة الفساد، واليت تفهم على أهنا         ب وأن تقوم 
  . بشكل إجيايب يف اجملتمع والتنمية املستدامةتسهمالتجارية 

 الـذايت  لسياقها احمللي م قوانينها وسياساهتا وبراجمها وفقاً  لدول تصم ابالنظر إىل أن    و  -٢٠
 خمتلفة مـن دولـة      بطرقوالتزاماهتا القانونية الدولية، فمن املتوقع أن تنفذ املبادئ التوجيهية          

وتقدمـه،  تنفيذ املبادئ التوجيهية    مع بداية   و. أخرىدولة عضو    األمم املتحدة إىل     يفعضو  
 الـدول   أن تستخلـصها   املمارسات والدروس اليت ميكـن       جتاهات وأفضل  اال  أيضاً ستنشأ
 بناء القدرات بني املوظفني العموميني وفقـاً      ليتعلق بالتدابري الناجحة والعقبات والفرص       فيما
  .يؤدوه يف فرادى الدولدور الذي لل

 موجهة من الفريق    )١٤(وكانت املسائل املذكورة أعاله حمور دراسة استقصائية رائدة         -٢١
 هبـدف   ٢٠١٢أكتـوبر   /تشرين األول  مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف         العامل إىل 

 تنفيـذ   بشأن املناقشات بني أصحاب املصلحة      دارشاحلصول على أساس قائم على األدلة إل      
العامليـة   االجتماعية   بالتوقعات  الدول  أيضاً الدراسة االستقصائية  تروذكّ. املبادئ التوجيهية 

 املبـادئ    تدمج بشكل اسـتباقي    بأن املشاركة العاملية يف املنتدى،      رتهحسبما أظه ،  املتزايدة
 رداً من مجيـع البلـدان       ٢٦ما جمموعه   وصل  بعد متديد املوعد النهائي األويل،      و. التوجيهية

مـع  خمتـارة    مقابالت   أجرى الفريق العامل أيضاً   و. يناير/كانون الثاين  ٣١حول العامل حىت    
 لتوضـيح   ٢٠١٣ينـاير   /كانون الثـاين   و ٢٠١٢نوفمرب  /اينتشرين الث الدول األعضاء بني    

. املنتدى يف علناًاملتقامسة  ذات الصلة   احلكومية  تنفيذ  المبادرات  عن  اإلجابات ومجع معلومات    
 الدول تقامستها اليتاألخرى   املعلومات ةومنهج للدراسة االستقصائية  الكاملة النتائج عرضوُت

عـن شـكره     العامل الفريقويعرب   .)١٥(التقرير هلذا ضافةإ يف التوجيهية املبادئ تنفيذ بشأن
  .)١٦(نشر ردودها علناً على اشجعهيالدراسة االستقصائية وعلى  ردت اليت لدولل

__________ 

لالطالع على نص الدراسة االستقصائية، انظر  )١٤(
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx. 

)١٥( A/HRC/23/32/Add.2. 
 على زيادة معدللتشجيع ة، لسريدون الكشف عن الالردود على الدراسة االستقصائية  جرى تناول يف حني )١٦(

 انظر ؛نشر ردودها علناً، قررت بعض الدول مع ذلك الردود
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx. 
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  .)١٧(للدراسة االستقصائيةلنتائج الرئيسية لأدناه وصف ويرد   -٢٢
  ميتـد هال ينبع الطلب على املبادئ التوجيهية من أي منطقة واحدة من العامل، ولكن و  -٢٣
 بشأن املسؤولية االجتماعية    بالغالهناك زخم واضح يف أوروبا يف أعقاب        و.  مجيع املناطق  إىل

 إعـداد البلدان  إىل  الذي طلب   و ،)١٨( الصادر عن املفوضية األوروبية    ٢٠١١لعام  للشركات  
 البالغات الرمسية وأشري إىل .)١٩(أغلبية الدول األعضاء بذلك فعالًوقامت خطط عمل وطنية؛ 

أدوات بوصـفها    اهليئات اإلقليمية أو املشرعني الوطنيني       الصادرة عن التوجيهات واملشورة   و
  . الدولقبلمفيدة لتشجيع تنفيذ املبادئ التوجيهية من 

 حقوق اإلنسان ختتلف وفقـاً    علقة باألعمال التجارية و   املت سيةرئيالاالت  اجمل ومبا أن   -٢٤
تتأثر وأنواع احلقوق اليت حيتمل أن تتأثر       ل أن   ة احملتم جمموعات أصحاب املصلح  فإن  ،  للدولة
لمبـادئ التوجيهيـة    لواسع  النطاق  ولذلك، فإن ال  . واسعةال تزال     التجارية  األعمال بسبب
يف التجارية  آثار األعمال   بإىل التحديات املرتبطة    وقد أشارت الدول كثرياً     .  للغرض مناسب

 ذات  كمجـاالت تركيـز   جرامي  قرصنة أو نشاط إ    وأنزاع مسلح    وأ عنف   فيهاسياقات  
  .أولوية
أن لـديها بالفعـل     إىل   دراسة االستقصائية ل على ا  ردت الدول اليت    أغلبيةوأشارت    -٢٥

مـدى  ليس هناك ما يوضـح  ولكن  . ملسؤولية االجتماعية للشركات   بشأن ا  سياسات قائمة 
ئ وقد أدجمت بعض الـدول صـراحة املبـاد        .  هذه السياسات مع املبادئ التوجيهية     يمتاش

قامت دول أخـرى  ، يف حني املسؤولية االجتماعية للشركاتا املتعلقة بسياساهتالتوجيهية يف   
ملؤسسات املتعددة اجلنسيات اخلاصة با املبادئ التوجيهية   استناداً إىل  سياساهتا   تضعألهنا  بذلك  

 املبـادئ  عتربي ومبادئ االتفاق العاملي، وكالمها  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     
لقطاع األعمال على    مسألة إدارة اآلثار الضارة      بشأناملرجعي   املعيار الرمسي    ثابةمبالتوجيهية  

. بشكل عـام إال دول أخرى إىل املسؤولية االجتماعية للشركات     وال تشري   . حقوق اإلنسان 
  عمـل حمـددة    حلقـات ركزت بعض الدول على صناعات معينة، إما عن طريق عقـد            و
  متعـددة   من خالل جهود تعاونية، مبا يف ذلك مبادرات        دول أخرى عملت  و. تهااستضاف أو

ق ، على الصعيد الوطين أو الدويل، مثل املبادئ الطوعية بشأن األمن وحقو           أصحاب املصلحة 

__________ 

،  اخلاصة بالـدول   سابقةومثلما حدث يف الدراسات االستقصائية ال     . ينبغي توخي احلذر عند تفسري النتائج      )١٧(
فـإن  حجم العينة،   وبالنظر إىل صغر    . الرد الخنفاض معدل     استخالص أي استنتاجات قاطعة نظراً     ميكن ال

بعـض  ردت يف حني و. اهات واملمارسات املدرجة يف هذا التقرير ليست بالضرورة ممثلة جلميع الدول          االجت
تفاوتت نـسبة  و.  على بعض األسئلةمل ترد إال أخرى اًبلدانفإن بأكملها، على الدراسة االستقصائية    الدول  
 .كبريبشكل كل سؤال على  الردود

 .http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDFانظر  )١٨(
 ).٩انظر احلاشية (بيان املمثل اخلاص لالحتاد األورويب املعين حبقوق اإلنسان  )١٩(
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شفافية المبادرة  ومدونة السلوك الدولية ملقدمي اخلدمات األمنية من القطاع اخلاص          و اإلنسان
  .اجيةالصناعات االستخريف جمال 

علـى مـر    املالية  سواق  األوالدول  االستدامة من قبل    ن  عاإلبالغ  متطلبات  وزادت    -٢٦
ـ  كتدبري شفافية    اإلبالغاقترح اخلرباء يف املنتدى استخدام      و. السنني  سهل الوصـول إليـه  ي

العناية هبدف إيالء   ساعدة  وملواصلة تقدمي امل  لتشجيع الشركات على تنفيذ املبادئ التوجيهية       
. وحـاملي األسـهم    من قطاع األعمال  حقوق اإلنسان من قبل الشركاء      يف مراعاة    الواجبة
أن التجارية علـى     الشركات   تشجعأهنا  إىل   دولة   ١٦، أشارت   دراسة االستقصائية  لل ووفقاً
كانـت  و ؛مثل هذه التقارير إلزامية   كانت   دول،   ١٠يف  و ؛ عن حقوق اإلنسان   تقاريرتقدم  

يف   هناك متطلبات إبالغ إلزامية وطوعية على حد سـواء       ت بينما كان  ؛طوعية يف مخس دول   
بعـض  وقد اعتربت   . لإلبالغ معظم الدول بروتوكوالت متابعة      ىمل يكن لد  و. دولة واحدة 

كإبالغ عـن   العاملي  اإلبالغ عن التقدم لالتفاق     تقارير  والدول تقارير مبادرة اإلبالغ العاملية      
بشأن اإلبالغ تطلـب بالتحديـد      جديدة   واحدة متطلبات    ؛ وأدخلت دولة  حقوق اإلنسان 

  .نحو الوارد يف املبادئ التوجيهية، على الحقوق اإلنسانإثبات العناية الواجبة يف مراعاة 
على حقوق اإلنسان   باألعمال التجارية و   املتعلقةسياسات  اللقوانني أو   ويعترب نشر ا    -٢٧

. نفيـذ املبـادئ التوجيهيـة     أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه الدول يف ت       الصعيد الوطين   
  املـوارد  يف حني افتقرت سبع دول إىل     ،   كبرياً حتدياًبوصفه  نشر العام   الحددت مثاين دول    و

الشركات عدم رغبة    إىل   ست دول أيضاً  وأشارت  .  لتعزيز السياسات على حنو فعال     الالزمة
  .هذه السياسةتنفيذ الالزمة ل ات تفتقر إىل القدراحلكومةوذكرت ست دول أن . االمتثاليف 
 املسؤولة عـن حقـوق      وكاالهتا التنسيق بني    أشارت الدول إىل   حاالت،   ١٠يف  و  -٢٨

إدراج أحكام بدول أفادت ال حالة، ١٤يف  و. التجارة واالستثمار املسؤولة عن   اإلنسان وتلك   
. هـا  علييف االتفاقات اليت وقعـت  )  البيئة والعمل  مسائلمبا يف ذلك    (حقوق اإلنسان   بشأن  

تعزيز الـصادرات   الرامية إىل   مخس دول فقط أحكام حقوق اإلنسان يف سياساهتا          وأدرجت
  .زيد من التماسكلتحقيق املإىل فرصة ضائعة من الدول ذلك يشري و. واالستثمار األجنيب

. كثريةبطرق  قوق اإلنسان   حل األعمال   قطاع احترام   أن تنظم ، ميكن للدول    وعموماً  -٢٩
غري أن بعض الـدول     . املسائل هذه   تنطوي على قائمة   تشريعاتإىل   بعض الدول    وأشارت

 حتديـد   الدول أيـضاً  وحتاول  .  القانونية والتنظيمية  للثغرات حتليالت   تكلف جهات بإجراء  
التجاريـة  األعمال  حتديات   حملدودية املوارد وطبيعة     اجملاالت ذات األولوية لتعظيم أثرها نظراً     

  . يف أراضيهايكون مقرهااليت تواجهها الشركات اليت حقوق اإلنسان و
األدوات القـضائية   من  قائمة   اإلشارة، من    يف الدراسة االستقصائية  وطُلب إىل الدول      -٣٠

اليت تشتمل على انتـهاكات     االت  احلالدولة ملعاجلة   اليت تستخدمها   ليات  إىل اآل وغري القضائية،   
بأهنـا   تـسع دول     تردو. يف البلـد  متعلقة باألعمال التجارية    قوق اإلنسان   أو جتاوزات حل  

). املايل غري املايل أو ( دول أخرى نوعاً من التعويض       عقوبات، يف حني تستخدم ست    ال تستخدم
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 أهنا تستخدم  دولمخست  باستخدام إعادة التأهيل البيئي، يف حني أكدأيضاًست دول وأفادت 
ام اسـتخد أيـضاً ب  سـت دول    وأفادت  .  منع الضرر  لكفالةاألوامر أو ضمانات عدم التكرار      

  .إىل استعادة األراضيإىل أهنما جلأتا ن فقط ا دولتتوأشار. االعتذارات العامة أو اخلاصة

  التجاريةاألعمال اخلاصة بدراسة االستقصائية ال  -باء  
 رد ١٠٠ أكثر من    اخلاصة باألعمال التجارية   االستقصائية الرائدة  الدراسة   استثارت  -٣١

امللكية واملوقع  واحلجم و  من حيث الصناعة     ألعمالاجمليبني من قطاع ا   من جمموعة متنوعة من     
وتعمل بنـشاط علـى     تنظر   إىل أن الشركات     دراسة االستقصائية تشري نتائج ال  و. اجلغرايف

. لمعايري الدولية حلقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهيـة      وفقاً ل التصدي لقضايا حقوق اإلنسان     
إىل حوار جديـد    ن الشركات التجارية    م دراسة االستقصائية لاجمليبني على ا  تنوع  كما يشري   

  . القطاع اخلاصيف األعمال التجارية وحقوق اإلنسان بشأن وتنوعاًوأكثر عاملية 
 األعمـال اسـتخدامها يف دوائـر      واملبادئ التوجيهية   ب اًمتزايد اًوعيالعينة  عكس  وت  -٣٢

اتية اخلاصـة   سياساللتزامات  جمال اال بذل جهود يف    ُت،  دراسة االستقصائية  لل ووفقاً. التجارية
واالتصال  والتصدي هلا، هاوتقييم  حقوق اإلنسان علىقوق اإلنسان، وحتديد اآلثار الضارةحب
وتشري . يهاالوصول إل سبل  جموعة من أصحاب املصلحة، ودعم سبل االنتصاف أو توفري          مب

 حقـوق   حدده املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة       االجتاه الذي   تعزيز  إىل  هذه النتائج   
 يف البيانات اليت مت مجعها      )٢٠(اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال       

، والـيت   شركة ٥٠٠البالغة  شركات فورتشن العاملية    ل ا أجراه اليت دراسة االستقصائية يف ال 
وممارسـات  لديها سياسات    من الشركات العاملية     اً كبري اًعدد أن   أظهرت بالفعل  ت قد كان

  .قوق اإلنسانحبشأن 
 تنفذ املبادئ   ، وهي مؤسسات األعمال تواجه    إىل أن  دراسة االستقصائية  ال توأشار  -٣٣

.  لالستجابات املطلوبة   ودقةً  أكثر عمقاً  تتطلب حتليالً   حتديات أكثر تعقيداً   ،التوجيهية تدرجيياً 
 كانوا اجمليبني من اً كبرياًعدداالستقصائية هي أن   مناط اليت كشفت عنها الدراسة      األمن أبرز   و

ـ لتـزام   اال( أسئلة عامة حول مكونات مسؤولية احتـرام         واعندما سئل ،  على ثقة   ايتسياسال
هذا املمارسة يف   من أشكال   أن شركتهم لديها شكل      ب ،)ثر واالتصاالت واإلبالغ  األومعاجلة  
أو إدماجها، اخنفـض    املمارسات  اجمليبون أسئلة عن مدى نضوج      سئل  غري أنه عندما    . الشأن

 يف املائة مـن     ٨٢ ويف حني وافق  ". غري متأكد " عدد الردود    زادتبشكل كبري و  عدل الرد   م
ـ  حقوق اإلنسان،   على   أثر فعلي أو حمتمل      حتديدعندما يتم    "ه على أن  اجمليبني سؤولية توزع امل
إذا لـزم   ذات الصلة حلل املشكلة وتقدمي تقرير عن التقدم         اإلدارة   أو/ووحدة األعمال   على  
 من  ا األثر معاجلة هذ تتابع التقدم بشأن    شركاهتم  أن   على يف املائة    ٥٣  إال وافقم ي فل،  "األمر

__________ 

 .A/HRC/4/35/Add.3انظر  )٢٠(
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".  الصلة واخلرباء وأصحاب املصلحة ذو   يوجه وضعها   مؤشرات نوعية وكمية،     "وضعخالل  
لموظفني تسمح ل تغذية مرتدة   آليات  لديهم  أن  ب اجمليبني يف املائة من     ٩١ فادأوباملثل، يف حني    

 تـستخدم "أن شـركاهتم    ب يف املائة فقط     ٥١ فلم يرد إال  اإلدارة،  لى  علق  لقبطرح دواعي ا  
التحديات وقد يتطلب التغلب على     ". التعلم املستمر وإلدارة  الستعراض نظم ا  بيانات التظلم   

سـبل  الوصـول إىل     والعمل على     حقوق اإلنسان  يف مراعاة  تنفيذ العناية الواجبة     اليت تواجه 
غي حتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف هذا اجملال         وينب. أساليب مبتكرة انتصاف  
  .أصحاب املصلحة اآلخرين مع وتقامسها

، مشلت التحديات صـعوبات يف      اتيةا السياس اهتتزامل ال  الشركات فيما يتعلق بتنفيذ  و  -٣٤
  ترمجـة االلتـزام    يف السياسة بطريقة واضحة جلميع األطراف اخلارجية ذات الصلة و         توصيل
  . إىل إجراءات تنفيذية ذات صلةسايتالسيا
عـدم  ) أ( حقوق اإلنسان، مشلت التحـديات       األثر على فهم حاالت   بوفيما يتعلق     -٣٥

 ؛األثـر  مـن أجـل فهـم        اإلمـداد لدخول يف سلسلة    ينبغي ا مدى  أي    إىل ملعرفةالتيقن  
  مثبتةأطروعدم وجود منهجيات  )ج(و ؛ةتحديات يف احلصول على معلومات موثوقال )ب(و

يف احلـاالت    مع أصحاب املصلحة     االخنراطعدم فهم كيفية    ) د(و للمساعدة يف تقييم األثر؛   
  . احلكومات احلواراليت تقيد فيها

تتبع واالتصاالت، مشلـت التحـديات      الردود  وفيما يتعلق مبعاجلة حاالت األثر      و  -٣٦
،  حمدودة  التجاريني الشركاءن فيها قدرة التأثري على      واليت تك  احلاالت   إدارةصعوبات يف    )أ(

الصعوبات يف معاجلة األثر يف احلـاالت الـيت          )ب(و ؛ه القدرة والصعوبات يف بناء مثل هذ    
؛ لـي أو ال تطبـق علـى أرض الواقـع     من القانون احملتكون فيها حقوق اإلنسان جزءاً    ال
 فيها املؤسـسات احلكوميـة      ال تكون سؤوليات الشركة يف احلاالت اليت      عدم فهم مل   )ج(و

  .ودةموج
التظلمات والوصول إىل سبل االنتصاف، مشلت التحديات       والشكاوى  بوفيما يتعلق     -٣٧

صعوبات يف بنـاء الثقـة يف        )ب(و ؛لسياق الثقايف مع ا صعوبات يف تكيف آلية التظلم       )أ(
 ؛آلية تظلم فعالـة   إىل  لشكاوى  ل االنتقال من خط ساخن      اليت تواجه التحديات   )ج(و ؛ليةاآل
  .أصحاب املصلحةلدى دارة اإل يفإدماج آليات التظلم صعوبات يف  )د(و

علـى أسـاس     يف اإلجابات    ات كبرية تفاوتإىل   دراسة االستقصائية عينة ال تشر  مل  و  -٣٨
وينبغي إيالء االهتمام الواجب هلذا اجلانـب يف  . ملوقع اجلغرايف أو الصناعة أو حجم الشركة ا

  .الدراسات االستقصائية واملشاورات يف املستقبل
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  األعمال التجارية وحقوق اإلنسانبشأن نتدى امل  -اًسخام  
، الذي عقـد    األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   بشأن  املنتدى السنوي األول    مجع    -٣٩
 ٨٥مشارك مـن     ١ ٠٠٠ ، يف جنيف، ما يقرب من     ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول ٥و ٤ يف
 ات اجملتمع املدين، فضالً   منظممن   ١٨٠ شركة و  ١٥٠ة وممثلو   دول وفد   ٥٠، مبا يف ذلك     بلداً

أصـحاب  وشارك يف املنتـدى     . شاركة متساوية للرجال والنساء   مبعن جمموعات أخرى،    
وشـارك  . هم، مبا يف ذلك العديد من ممثلي الشعوب األصلية  ون مباشرة وممثل  واملصلحة املتأثر 

التعـدين  صـناعات   عدد من الشركات املتعددة اجلنسيات الكربى من         األعمالمن قطاع   
واإللكترونيـات    واخلدمات املـصرفية واملاليـة     والكيماوياتالنفط والطاقة والتكنولوجيا    و

 وكالة متخصصة تابعـة ملنظومـة األمـم         ١٥كما تضمن املشاركون ممثلي     . واملنسوجات
 عن غريها   ، فضالً قوق اإلنسان ة وطنية حل   مؤسس ١٩ منظمة حكومية دولية و    ١٧واملتحدة،  

  .حقوق اإلنساناألعمال التجارية وسية فيما يتعلق مبعايري من املنظمات الرائدة الرئي
. موضوعية جلسة   ٢١للمناقشات اليت جرت خالل     موجزاً   )٢١(رئيس املنتدى وأعد    -٤٠

وتقارير  والبيانات الواردة مفاهيم اجللسات   مواد إضافية، مبا يف ذلك مذكرات       كما أن هناك    
  .)٢٢(لالطالع عليها متاحةمكتوبة وتسجيالت فيديو 

  )٢٣( مناقشات املنتدىاستناداً إىل واألولويات اإلجراءات  -ألف  
على أساس العـروض الـيت قـدمت        ،  أدناهالواردة  ولويات  األد الفريق العامل    حد  -٤١

وغريهـا مـن    التجاريـة   تنظر فيها الدول والشركات     لواملناقشات اليت دارت يف املنتدى،      
  .، حسب االقتضاء ذوي الصلةأصحاب املصلحة

  مايةاحليف اجب الدولة و  -١  
محايـة  يف  لوفاء بواجبها   ل الدول   اختذهتايالحظ الفريق العامل املبادرات املتنوعة اليت         -٤٢

إىل  على سبيل األولويـة      ويشري ألثر األنشطة التجارية،     الضارةشكال  األحقوق اإلنسان من    
ملستفادة من هـذه     تبادل الدروس ا   وتيسريحلصول على املزيد من الدعم لتنظيم       إىل ا احلاجة  

ـ  هذه التبادالت   من شأن   و. املبادرات على مستوى العمل بني الدول      دعم املبـادرات   أن ت
 الفريق العامـل    ا أجراه يت ال دراسة االستقصائية الو. القائمة وتشجع الدول اليت مل تبدأ التنفيذ      

كمـا أن   .  مثـل هـذه التجـارب      إىل منهجة احلاجة  تتناول إىل حد ما      جهود الدولة    عن

__________ 

)٢١( A/HRC/FBHR/2012/4. 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2012ForumonBusinessandHumanRights.aspxنظر ا )٢٢(
 .ملزيد من املعلومات عن كل فريقالطالع على ا وموقع املنتدى على الويب لA/HRC/FBHR/2012/4انظر  )٢٣(
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 تتـيح نترنت  نصات على اإل  امل واستخدام   ) أدناه ٥٨ الفقرة   انظر أيضاً (ملشاورات اإلقليمية   ا
داخل األقاليم  ها  وتقامس من الفرص لتحديد الدروس املستفادة من هذه املبادرات           مزيداً أيضاً

املؤسـسات  تؤديـه    ميكن أن الدور الرئيسي الذي  ويالحظ الفريق العامل أيضاً   . وفيما بينها 
شجع علـى التعـاون الوثيـق بـني         يية حلقوق اإلنسان يف تنفيذ املبادئ التوجيهية، و       الوطن
  .قوق اإلنسانحلؤسسات الوطنية امللدولة ولؤسسات األخرى امل

تنفيذ واجب الدولة يف    تصادف عند   ويالحظ الفريق العامل التحديات املتعددة اليت         -٤٣
  :احلاجة أولوياتكماية، وحيدد احل

 واملؤسسات الوطنية حلقوق    وهيئات التنظيم رات موظفي الدولة    بناء قد إىل    )أ(
  ؛اجملالاإلنسان يف هذا 

 يف  لسد الثغرة  السبل املمكنة    ،، مع مجيع أصحاب املصلحة    إىل استكشاف   )ب(
  لدولة؛لفعالة السلطة الحاالت الرتاع وغياب 

 ألثـر شكال السلبية   األمجع أدلة عن املمارسات اجليدة يف التغلب على         إىل    )ج(
  لتنفيذ داخل الدولة؛اجتزئة مسؤوليات 

 علـى  ملموسـة مجع أدلة على املمارسات اجليدة يف وضع متطلبات         إىل    )د(
  .مايةاحلالشركات على أساس واجب الدولة يف 

  حترامعن االمسؤولية الشركات   -٢  
 ولية خالل املنتدى فيما يتعلق بتنفيذ مـسؤ       املتقامسةيالحظ الفريق العامل املبادرات       -٤٤

  :أولويات احلاجةك، وحيدد مالشركات عن االحترا
لعمل اجلماعي داخل الصناعات لتحديد     الرامية إىل تنفيذ ا   دعم اجلهود   إىل    )أ(

  قطاعات عالية اجلودة؛حمددة التوعية وتنفيذ أدوات  وإعدادالتحديات القطاعية الرئيسية، 
أي األفـراد داخـل      ("بطالاأل" املزيد من األدوات وشبكات دعم       إىل تقدمي   )ب(

  ؛) احترام حقوق اإلنسانعنمسؤولية الشركات الذين يرغبون يف املضي قدماً بتنفيذ الشركات 
 االخنراط  القدرة على شركات  ليكون لل  و النظراءلتعلم  " آمنة " أماكن دعمإىل    )ج(

  .والتغلب عليها التحديات ملناقشة اآلخرين املصلحة أصحاب كل مع بعضها البعض ومع
 فيما يتعلق بتنفيـذ مـسؤولية       تصادف التحديات اليت    ويالحظ الفريق العامل أيضاً     -٤٥

إصدار  واتاملمارسعن أولويات احلاجة إىل مجع ونشر أدلة كحترام، وحيدد االالشركات عن 
  :ات بشأنتوجيه

العناية الواجبة يف مراعـاة     الشركات و يف  تفعيل سياسات حقوق اإلنسان       )أ(
  ف القطاعات الصناعية؛خمتليف حقوق اإلنسان 
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  ؛تتبع الردود على حنو فعال وإنشاء آليات مساءلة  )ب(
رتبطة املواجلهات الفاعلة األخرى     التجارينيعدم امتثال الشركاء    التصدي ل   )ج(

  ؛القدرة على التأثري من خالل عالقات جتارية، مبا يف ذلك من خالل ممارسة اتالشركب
   وسيادة القانون؛ةكموقات ضعف احلتنفيذ املبادئ التوجيهية يف سيا  )د(
اليت رعة  االشكاملة من املعايري    الموعة  اجمل اتجهود الشرك تعاجل  ضمان أن     )ه(

  .تقوم عليها املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك معايري منظمة العمل الدولية
اخلربة  ما يكفي من     لشركات يف إجياد  التحدي الذي تواجهه ا   ويالحظ الفريق العامل كذلك     

  . حقوق اإلنسانلتدريب يف جمالوا

  أطر احلوكمة العاملية  -٣  
تنفيـذ  يف املطالبـة ب   يالحظ الفريق العامل الدور الرئيسي ألطر احلوكمة العامليـة            -٤٦
ويعترب إدمـاج  . األعمالاملبادئ التوجيهية من قبل الدول ومؤسسات    على تنفيذ  تشجيعال أو

 من استراتيجية الفريـق العامـل،        رئيسياً صراًعنحوكمة مثل هذه    أطر  يف  املبادئ التوجيهية   
إدماج املبادئ التوجيهية يف عدة أطر حوكمة عاملية، مبا يف ذلك منظومة األمم             بالذي يرحب   

 واملبـادرات اخلاصـة     املنظمات اإلقليمية ، ومنها   املتحدة واهليئات احلكومية الدولية األخرى    
  :على احلاجةفريق العامل الويشدد  .)٢٤(مبادرات أصحاب املصلحة املتعددينو

  ؛ األخرىأطر احلوكمة العامليةوزيادة التقارب بني املبادئ التوجيهية إىل   )أ(
 جهـات  أطر، مثل    استناداً إىل مواصلة تطوير أداء وفعالية آليات التظلم       إىل    )ب(

شؤون ل رستشاامل/احملققاالقتصادي ويف امليدان االتصال الوطنية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية       
  ؤسسة التمويل الدولية؛مب التقيد

  .لقطاع املايللاملبادئ التوجيهية يف أطر احلوكمة العاملية العمل بتعزيز إىل   )ج(

  الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية  -٤  
لـضحايا يف   الـيت تواجـه ا    تعددة  امليالحظ الفريق العامل احلواجز القانونية والعملية         -٤٧

،  أثـر سـليب    ألنشطة التجارية اليت يكون فيها ل   حلاالت  يف ا ف قضائية   سبل انتصا إىل   الوصول
تعقيد  و ؛ ونقص املوارد واملساعدة القانونية املتاحة للضحايا      ؛يف ذلك تكلفة مثل هذه اآلليات      مبا

التحـديات  و ؛الوصول إىل املعلومـات   إمكانية   وعدم   ؛هياكل الشركات والعالقات التعاقدية   
 وعدم وجـود    ؛ والصعوبات يف تطبيق األحكام    ؛العقبات السياسية  و ؛ وعبء اإلثبات  ؛القضائية

ـ  والـنظم الرقابيـة      ؛التقييدية واتفاقات االستثمار    ؛ الوطين الصعيدسبل قانونية على     . ضعيفةال

__________ 

 .A/67/285 وA/HRC/20/29انظر مجلة وثائق من بينها  )٢٤(
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ادعـاءات  اليت تفيـد ب   و خالل املنتدى    اليت عرضت  بقلق التقارير    ويالحظ الفريق العامل أيضاً   
االضطهاد واالنتقام عنـد    و املضايقة   إىلني عن حقوق اإلنسان     الضحايا واملدافع بتعرض  خطرية  

  :على احلاجةالفريق العامل ويشدد . التماس سبل االنتصاف القضائية
ـ     لدول احلواجز القانونية والعملية     إىل أن تزيل ا     )أ( ضحايا يف  الـيت تواجـه ال
محاية الـضحايا    عن    تنفيذ املبادئ التوجيهية، فضالً    عندىل سبل انتصاف قضائية     إ الوصول

  ؛املضايقة واالضطهاد واالنتقامواملدافعني عن حقوق اإلنسان من 
   القضائية؛اإلجراءات سالمة وال تضعفملؤسسات أهنا تتعاون ا إىل أن تضمن  )ب(
  ملمارسات اجليدة يف التغلب على هذه احلواجز؛إىل أن تعد الدول أدلة عن ا  )ج(
ملة ملعاجلة نقص سـبل االنتـصاف       مواصلة استكشاف التطورات احملت   إىل    )د(
  .سيمة حلقوق اإلنساناجلنتهاكات الالقضائية ل

  الوصول إىل سبل االنتصاف غري القضائية  -٥  
ىل سـبل   إصول  و حواجز متعددة يف ال    ونواجهيضحايا  اليالحظ الفريق العامل أن       -٤٨
ويالحظ الفريق  . فعالية اآلليات غري القضائية   بقضائية، وحتديات فيما يتعلق      ال نتصاف غري اال

آليات توفري سبل   ب خالل املنتدى فيما يتعلق      املتقامسةمثلة  األ الدروس املستفادة و   العامل أيضاً 
القائمـة يف    وآليـات الـتظلم      ،لدولةاآلليات التابعة ل  االنتصاف غري القضائية، مبا يف ذلك       

القائمـة علـى    ليات  اآل و املتعددين،املصلحة  ملنظمات احلكومية الدولية، وآليات أصحاب      ا
  :احلاجةيشدد الفريق العامل على و. اتشركال

عناصر ومعايري سبل االنتـصاف غـري        بشأنإجراء املزيد من البحوث     إىل    )أ(
  القضائية الفعالة؛

أن توجيهات ألصحاب املصلحة حول كيفية ضمان       املزيد من ال  إصدار  إىل    )ب(
  . أكثر فعالية للضحايالقضائيةسبل االنتصاف غري اتكون 

  دور اجملتمع املدين  -٦  
يالحظ الفريق العامل دور منظمات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف              -٤٩

 عـن   ، فضالً  على حقوق اإلنسان   بعض األنشطة التجارية  لطري  اخلسليب  باألثر ال رفع الوعي   
دافعون عن حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمـع      واالضطهاد واالنتقام اليت يواجهها امل     ةاملضايق
. لضحايا إىل سبل االنتـصاف ا وضمان وصول ثارهذه اآلثل التصدي مل الذين حياولوناملدين  

  :احلاجةيشدد الفريق العامل على و
منظمات اجملتمع املدين واملدافعني عـن حقـوق     املقدم إىل    زيادة الدعم إىل    )أ(

 لضحايابوصول ا فيذ املبادئ التوجيهية، وخاصة فيما يتعلق       تنإىل  اإلنسان لعملهم يف الدعوة     
  ؛إىل سبل االنتصاف
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 اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان مـن         منظماتتعزيز محاية   إىل    )ب(
  رتبط بعملهم؛املاالضطهاد واالنتقام واملضايقة 
  .ي هبا والوعزيادة نشر املبادئ التوجيهية بني منظمات اجملتمع املدينإىل   )ج(

  تنفيذ املبادئ التوجيهية من قبل منظومة األمم املتحدة  -٧  
نشر املبـادئ   لالحظ الفريق العامل املبادرات املتخذة يف إطار منظومة األمم املتحدة             -٥٠

وقرار جملس حقوق ) A/HRC/21/21( يف سياق التقرير األخري لألمني العام        هاالتوجيهية وتنفيذ 
دعم تنفيـذ املبـادئ    إىل   اجمللس منظومة األمم املتحدة ككل       هي دعا في  ذ، ال ٢١/٥اإلنسان  
  :الفريق العامل كأولويات احلاجةوحيدد . التوجيهية
 ويف تقرير ٢١/٥يف قراره الواردة  تنفيذ توصيات جملس حقوق اإلنسان      إىل    )أ(

  األمني العام؛
د  يف بناء قدرات أصحاب املصلحة على الـصعي         رئيسياً  دوراً ؤدييأن  إىل    )ب(
  تنفيذ املبادئ التوجيهية؛لالوطين 

 التنسيق واالتساق بني خمتلف مبادرات األمم املتحـدة يف هـذا    إىل ضمان   )ج(
  اجملال، واملواءمة مع املبادئ التوجيهية؛

 ملـا بعـد      التنميـة  خطة وإطـار  ضمان إدماج املبادئ التوجيهية يف      إىل    )د(
  .٢٠١٥ عام

  حاالت الرتاع  -٨  
متعـددة  ة و ي وطنية وحكومية دولية وصناع    عدة مبادرات وجود  امل  الحظ الفريق الع    -٥١

الستثمار على حد سواء بشأن ا     معايري طوعية وإلزامية     وضعتنظيم و ترمي إىل   أصحاب املصلحة   
 الدور احملتمل للمـستثمرين ووكـاالت       الحظ أيضاً و. الرتاعالتجاري والعمليات يف حاالت     

اآلليـات   الوطنيـة و   تطبيقات خارج احلـدود   مع ال ة  االئتمان والبورصات والتشريعات الوطني   
يف لمبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك العناية الواجبـة         ل األعمال   قطاعتنفيذ  تعزيز  اإلقليمية يف دعم    

  :وحيدد الفريق العامل كأولويات احلاجة. حقوق اإلنسان وآليات التظلم التشغيليةمراعاة 
 التوجيهية القائمة يف حـاالت الـرتاع،        تقييم فعالية املبادرات واملبادئ   إىل    )أ(

  حتديد الثغرات والدروس املستفادة؛بالوصول إىل سبل االنتصاف ويف ذلك ما يتعلق  مبا
   الدروس املستفادة؛استناداً إىلدعم وتعزيز املبادرات القائمة إىل   )ب(
قة املتعلتشجيع قدر أكرب من االتساق واملواءمة بني املعايري ذات الصلة           إىل    )ج(

   واملبادئ التوجيهية؛الرتاعاالت حب
   يف حاالت الرتاع؛لألعمال التجاريةتوضيح التوجيهات إىل   )د(
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العدالة بحترام فيما يتعلق    االمجع أدلة عن تنفيذ مسؤولية الشركات عن        إىل    )ه(
  .الرتاعالتعويضات وحاالت ما بعد واالنتقالية 

  الصغرية واملتوسطة احلجماملؤسسات   -٩  
رفع الوعي حبقوق   اليت تواجه   تعددة  املتحديات  بكل من ال    الفريق العامل علماً   يطأح  -٥٢

اإلنسان واملبادئ التوجيهية فيما بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ومببادرة املفوضية           
وحيـدد  .  املبادئ التوجيهيـة   إىل املؤسسات بشأن  تقدمي توجيهات حمددة    لاألوروبية وغريها   

  : كأولويات احلاجةالفريق العامل
لمؤسـسات الـصغرية    املكيفـة ل   والتوجيهات الالزمة وضع األدوات   إىل    )أ(

مع سياقات وطنية حمددة    ل ومصممة خصيصاً توجيهات منتجة   واملتوسطة احلجم، مبا يف ذلك      
   مع املبادئ التوجيهية؛احلفاظ على املواءمة

ة واملتوسـطة   ملؤسسات الصغري الذي يستهدف ا  تشجيع بناء القدرات    إىل    )ب(
  احلجم؛

تشجيع الشراكات وزيادة نشرها وتنفيذها من خالل كل من الغـرف           إىل    )ج(
  التجارية وسالسل القيمة؛

  . املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجمات ممارسبشأنمجع أدلة وأمثلة إىل   )د(

  الشعوب األصلية  -١٠  
انتهاكات خطرية   اليت تفيد ب   ةاالدعاءات العديد ب مع القلق     الفريق العامل علماً   أحيط  -٥٣

 يف ضمان احترام حقوق الشعوب األصلية يف سياق األنشطة التجارية، فضالً          جدية  وحتديات  
الفريق العامـل   وحيدد  . عن املبادرات القائمة والدروس املستفادة يف جمال محاية هذه احلقوق         

  :كأولويات احلاجة
ز مسؤولية الشركات عـن     تشجيع استخدام املبادئ التوجيهية يف تعزي     إىل    )أ(

 مع املعايري   يتواءماحترام حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالشعوب األصلية واألنشطة التجارية مبا           
  األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

ن الدروس املستفادة من املبادرات والـشراكات       عزيد من األدلة    املمجع  إىل    )ب(
 حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك التغلب على التحديات          اليت حتترم واملمارسات التجارية   

   تنفيذ هذه املبادرات؛اليت تواجه
بني الـشعوب   فيما  املبادئ التوجيهية   بشأن  رفع الوعي وبناء القدرات     إىل    )ج(

  بني مؤسسات األعمال؛فيما األصلية وبشأن حقوق الشعوب األصلية 
لتحـديات الرئيـسية،    التغلب على ا   بشأن   التوجيهاتري املزيد من    توفإىل    )د(

تـسوية  ، والوصول إىل سبل االنتصاف و     اًمناسبة ثقافي ومفيدة  مشاورات  إجراء  يف ذلك    مبا
  . والشعوب األصليةاملؤسسات بني اتالرتاع
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  القطاع املايل  -١١  
 لضمان تنفيذ   ة واخلاص ةالحظ الفريق العامل الدور الرئيسي للمؤسسات املالية العام         -٥٤

املؤسسات اليت تتخذها    املبادرات احلالية     أيضاً والحظ. املبادئ التوجيهية من قبل الشركات    
  :احلاجةاملالية العامة إلدماج حقوق اإلنسان يف سياساهتا، وحدد كأولويات 

 مبزيد مـن     حقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية    إدماجلدول  إىل أن تضمن ا     )أ(
 سياسات املؤسسات املالية العامة، مبا يف ذلك املؤسسات املالية املتعددة األطراف             يف الفعالية

  وكاالت ائتمان التصدير؛و
 التحديات الراهنة يف هذا الصدد علـى سـبيل          علىلدول  إىل أن تتغلب ا     )ب(

 للمبـادئ   ثل هذه املؤسـسات، وفقـاً     مبرتبطة  املتعزيز آليات التظلم     وأن تشجع األولوية،  
  ة؛التوجيهي
املزيد من التعاون بني املؤسسات املالية العامة واملواءمة مع معايري حقوق           إىل    )ج(

  .اإلنسان واملبادئ التوجيهية
علـى   أثرهلقطاع املايل اخلاص و   لبعيد املدى   ال التأثري احملتمل ويالحظ الفريق العامل      -٥٥

األخالقيـات   مبادرات بعض املستثمرين، مبـا يف ذلـك أمـوال            حقوق اإلنسان، وأيضاً  
 حـوافظهم اج اعتبارات حقـوق اإلنـسان يف إنـشاء          مواملستثمرين من املؤسسات، إلد   

 يف امليـدان    هود، مثل مبادرة منظمة التعاون والتنمية     باجلورحب الفريق العامل    . االستثمارية
 هـذا   يف توجيهات حمددة بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهيـة         اليت ترمي إىل صياغة   ،  االقتصادي

  :احلاجة وحدد كأولويات .القطاع
   الدروس املستفادة من املبادرات يف القطاع املايل؛بشأنمجع أدلة إىل   )أ(
يف مراعـاة    بشأن تنفيذ العناية الواجبـة       اتزيد من التوجيه  إىل صياغة امل    )ب(

   يف القطاع املايل؛القدرة على التأثري وممارسة إىل سبل االنتصافصول وحقوق اإلنسان وال
إىل حقوق اإلنـسان يف مبـادئ االسـتثمار         مرجعية   إشارات   دراجإ إىل  )ج(
  املسؤول؛
توجيهات بشأن إدمـاج حقـوق      ب هيئات تنظيم القطاع املايل    إىل تزويد   )د(

  .ااإلنسان واملبادئ التوجيهية يف عمله

  بناء القدرات  -١٢  
ن عدم وجود قدرات لدى أصحاب املصلحة،       أالحظ الفريق العامل يف وقت سابق         -٥٦

 ومنظمـات   ،قوق اإلنسان حلؤسسات الوطنية   واملمبا يف ذلك الدول، واملؤسسات التجارية،       
تنفيـذ املبـادئ    ياً أمـام    حتدميثل  حقوق اإلنسان   األعمال التجارية و  اجملتمع املدين يف جمال     

  :احلاجةوحدد كأولويات . التوجيهية
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مـا يتعلـق    لتوعية وبناء القدرات األساسية في    عمليات ا توسيع نطاق   إىل    )أ(
  باملبادئ التوجيهية جلميع أصحاب املصلحة؛

تعزيز التعاون والتماسك والتقارب بني خمتلف املبـادرات الـيت تـبين        إىل    )ب(
  . تنفيذ املبادئ التوجيهيةبشأن وأدوات اتالوعي، وتوفر توجيه

متعـدد  عـاملي   صندوق  دراسة جدوى إنشاء    إىل  ألمم املتحدة   اودعا الفريق العامل كذلك     
 مؤسسات األعمـال  لدول و احقوق اإلنسان، و  بشأن األعمال التجارية و   حاب املصلحة   أص

  . التعاون يف هذا اجلهدمن أجلوغريها من أصحاب املصلحة 

  تنفيذ مبادئ العقود املسؤولة  -١٣  
  العقود وفقـاً   بشأنالحظ الفريق العامل أمهية إدماج حقوق اإلنسان يف التفاوض            -٥٧

وباإلضافة إىل التحديات    .)٢٥(املمثل اخلاص لألمني العام   ها  ة اليت وضع  سؤولاملعقود  الملبادئ  
 بـشأن   التفاوض الفعال يف    اإلدماج، مبا يف ذلك االفتقار إىل الوعي و       اليت ُسلط عليها الضوء   

  :احلاجةالفريق العامل كأولويات حدد معاهدات وعقود االستثمارات، 
سؤولة بني مجيع أصـحاب     املد  رفع الوعي وتعزيز مبادئ العقو    إىل مواصلة     )أ(
  املصلحة؛
مجع األدلة والدروس املستفادة من إدماج حقوق اإلنسان يف التفاوض          إىل    )ب(
   العقود يف خمتلف القطاعات والسياقات؛بشأن

سؤولة من قبـل الدولـة      املبناء القدرات على استخدام مبادئ العقود       إىل    )ج(
  .قطاع األعماليف املفاوضني و

 األعمال التجاريـة    بشأنمنتدى  لواألعمال التحضريية ل  اإلقليمية  ات  شاورامل  -باء  
  ٢٠١٣عام  لوحقوق اإلنسان

، قرر الفريـق    ٢٠١٢ لعام   وحقوق اإلنسان التجارية  األعمال  بشأن  نتدى  امل عقب  -٥٨
 خمتلف املناطق لتنظيم مشاورات إقليمية حـول األعمـال          من مع الشركاء    االخنراطالعامل  

  :نسان، وذلك هبدفالتجارية وحقوق اإل
  ؛ها تنفيذوتعزيز املبادئ التوجيهية يف املنطقةبزيادة الوعي   )أ(
 الصعيدتنفيذ املبادئ التوجيهية على     املتعلقة ب حتديد االجتاهات والتحديات      )ب(
  اإلقليمي؛

__________ 

)٢٥( A/HRC/17/31/Add.3. 
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  ا؛تناوهللتعاون يف ا تناوهلا يف كل منطقة وفرص يتعنيحتديد األولويات اليت   )ج(
   اخلربات داخل املنطقة ومع مناطق أخرى؛تقاسمم وتشجيع التعل  )د(
  . اعتماد خطط عمل وطنيةتعزيز  )ه(

تعزيز املناقـشات يف    توجيه و نتائج كل مشاورة إقليمية ل    أن تستخدم    الفريق العامل    يتوخىو
كانون  ٤ و ٣ يف، املقرر عقده    ٢٠١٣عام  ل األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   بشأن  نتدى  امل

  .، يف جنيف٢٠١٣ديسمرب /األول

  الزيارات القطرية  -سادساً  
 /تـشرين األول   ١٨ إىل   ٨نغوليـا مـن     ملأجرى الفريق العامـل زيارتـه األوىل          -٥٩

الفريـق العامـل    ويوجه   .)٢٦(كإضافة هلذا التقرير  ها   عن  كامالً ، وأعد تقريراً  ٢٠١٢ أكتوبر
الذين قـدموا  لحة احلكومة ومجيع أصحاب املص  إىل  حكومة منغوليا على دعوهتا و    إىل  شكر  ال

  . مع الفريق العاملوعملواالزيارة مساعدة أثناء 
 مـن جوانـب     رئيسياً ويدرك الفريق العامل أمهية الزيارات القطرية باعتبارها جانباً         -٦٠

ألنشطة لإىل األمام يف إدارة حاالت األثر السليب        ما  فهي فرصة للمساعدة يف نقل بلد       . واليته
ىل التفاعل املباشـر    تستند إ  للفريق العامل    مستهدفةل توصيات   التجارية، مبا يف ذلك من خال     

يف املتأثرة مباشـرة    مع ممثلي احلكومة وجمتمع األعمال واجملتمع املدين، واألفراد واجلماعات          
 املبـادئ التوجيهيـة يف      معىنالزيارات القطرية للفريق العامل فرصة توضيح       كما تتيح   . البلد

لتحقيق املدى الكامل هلذه اإلمكانـات،      و.  ملموس سياق وطين املمارسة الفعلية، باستخدام    
، بالتعاون مع املعهد الدامنركي حلقوق أعد القطرية وه لزيارات اً منتظم اًاعتمد الفريق العامل هنج   

ُعرض النموذج عرضاً عاماً وجرت مـشاورات       و. قطرية لتوجيه كل زيارة     منوذجاًاإلنسان،  
وسـوف  . ٢٠١٢لعام   عمال التجارية وحقوق اإلنسان   األبشأن  نتدى  امل عامة بشأنه خالل  

 هبـدف   ٢٠١٣تطوير النموذج وتنقيحه والتشاور بشأنه طوال عـام         يواصل الفريق العامل    
  . الزيارات القطريةبه وفهمه والعمل به يفتعزيز هنجه وإثارة االهتمام مواصلة 

أصـحاب  مـع   شرة   مبا االخنراطفرصة  ب أول زيارة ملنغوليا الفريق العامل       وزودت  -٦١
حقـوق  أشكال األثر الرئيسية املتعلقة باألنشطة التجارية علـى         املصلحة يف منغوليا لتحديد     

توضـيح  و تها،عاجلمل اجلهات الفاعلة الرئيسية     ا حالياً  تقوم هب  األنشطة اليت حتديد  و ،اإلنسان
 حبقـوق اإلنـسان،     نع اجلهات الفاعلة الرئيسية من الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة       اليت مت التحديات  

 يف تنفيذ ونشر املبادئ التوجيهية واملمارسات اجليدة والـدروس           فرص للمضي قدماً   حتديدو
  .املستفادة اليت ميكن تقامسها على نطاق أوسع

__________ 

)٢٦( A/HRC/23/32/Add.1. 
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نشر تفاصيل الزيارات القطرية القادمة للفريق العامل، مبا يف ذلك التواريخ،           توسوف    -٦٢
ويتطلـع الفريـق    .  مع البلدان املضيفة   تؤكدعندما   )٢٧(على الويب الفريق العامل   موقع  على  

مواصـلة   مع مجيع أصحاب املصلحة خالل زياراته القطرية القادمـة و          االخنراطالعامل إىل   
  . من واليتهاألساسيذا اجلانب  اخلاص هبنهجهلنهجي املتطوير ال

  )٢٨( مشاريع الفريق العاملعن معلومات مستكملة  -سابعاً  
 يف تقريـر الفريـق      املوصوفة املشاريع   عنمعلومات مستكملة   امل   الفريق الع  قدمي  -٦٣

  .)٢٩(إىل اجلمعية العامةاملقدم العامل 

  سبل االنتصافالوصول إىل   -ألف  
لتعزيـز  الالزمة  الفريق العامل مبشروع بالتعاون مع الشركاء لبناء القدرات         يضطلع    -٦٤

 يف جمال األعمال التجارية     لسواء، على ا  نتصاف القضائية وغري القضائية   االالوصول إىل سبل    
" سبيل انتصاف فعـاالً " املشروع توجيهات بشأن ما يشكل يقدموسوف . وحقوق اإلنسان 

توصيات بشأن  و؛   القائمة ليات التظلم غري القضائية   آلخريطة  و إىل الدروس املستفادة؛     استناداً
ـ    استناداًخيارات سبل االنتصاف القضائية احمللية        احلالـة، وتعزيـز     اتإىل البحوث ودراس

 وحـسب . املبادئ التوجيهيـة  و الدولية   ة بني آليات التظلم غري القضائي     االتساقالتقارب و 
املنتـدى بـشأن    لمشروع يف   ل النتائج األولية    عرضالتمويل والتوقيت، يعتزم الفريق العامل      

  .٢٠١٣عام ل حقوق اإلنساناألعمال التجارية و

  الشعوب األصلية  -باء  
أن بعض اجلماعات واألفراد، مبا يف ذلك الـشعوب األصـلية،   بق العامل    الفري سلم  -٦٥

ذات  حقوق اإلنـسان     النتهاكات عند التماس سبل انتصاف      للغاية عقبات كبرية    يواجهون
الشعوب األصـلية يف مجيـع       أن   يضاًوالحظ الفريق العامل أ    .)٣٠(األعمال التجارية الصلة ب 

األنشطة املتصلة بقطاع األعمال، مثل استخراج      غري متناسب ب  ضرر بشدة وبشكل    املناطق تت 
كثرياً ما تواجه متييزاً من حيـث القـانون واملمارسـة     وأهنا  املوارد وتنمية اهلياكل األساسية   

 علـى    هلا وقع  واللوائح اليت االجتماعية وجيري هتميشها يف عملية وضع السياسات والقوانني         
__________ 

)٢٧( www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsand otherbusiness.aspx. 
 .فيةيتوقف تنفيذ املشروع على ختصيص موارد مالية كا )٢٨(
)٢٩( A/67/285. 
)٣٠( A/HRC/20/29 ٥٧، الفقرة. 
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أعلن الفريق العامـل    ولذلك،   .)٣١(ؤثر عليها وحقوق اإلنسان اليت ت   التجارية  األعمال  مسائل  
قرر الفريق العامل و. تناول على وجه التحديد حالة الشعوب األصلية من خالل أنشطته   ه سي أن

التجاريـة  الشعوب األصلية واألعمال    اً بشأن مسألة     موضوعي يف دورته الثالثة أن يقدم تقريراً     
سوف تشمل عملية الصياغة مشاورات   و. ٢٠١٣وحقوق اإلنسان إىل اجلمعية العامة يف عام        

عقد الفريق العامـل  و. مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك الشعوب األصلية  
  .مشاورات أولية بشأهنا خالل دورته الرابعة

تنفيذ املبـادئ   املتعلقة ب  األدوات والتوجيهات    معلومات مستكملة عن    -ثامناً  
  التوجيهية

بية كجزء من استراتيجيتها لدعم نـشر وتنفيـذ املبـادئ           نشرت املفوضية األورو    -٦٦
تواصـل   و ،)٣٢(حقوق اإلنسان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجـم      عن   التوجيهية دليالً 

واإلعـالم  العمالـة والتوظيـف     قطاعـات    يف   ها بشأن تنفيذ  اتزيد من التوجيه  املوضع  
 دليـل   مشروع العاملي   تفاقاالنشر  و .)٣٣(االتصاالت والنفط والغاز  املعلومات و وتكنولوجيا  

 .)٣٤(ملتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية    عالن األمم ا  تابع إل التجارية  ألعمال  مرجعي ل 
مركز حقوق اإلنـسان والبيئـة       و )سومو (اتتعددة اجلنسي املمركز حبوث الشركات    ونشر  

 ات حبـوث الـشرك    كيفية استخدام املبادئ التوجيهيـة يف جمـايل        بشأن    دليالً Cividepو
ـ للمصارف جمموعة ثون   وتعد   .)٣٥(ناصرةاملو  حقـوق اإلنـسان   اتتوجيهات بشأن تقييم
األعمـال   مركز   أعد وقد   .)٣٦(حقوق اإلنسان يف القطاع املصريف    يف مراعاة   العناية الواجبة   و

 املعروفة بـشأن املبـادئ      اتاألدوات والتوجيه صفحة تشري إىل     وحقوق اإلنسان    التجارية
  .)٣٧(التوجيهية

__________ 

 .٦٧املرجع نفسه، الفقرة  )٣١(
-ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guideانظر  )٣٢(

final_en.pdf. 
 .ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rightsانظر  )٣٣(
 .www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/UNDRIP_Business_Reference_Guide.pdfانظر  )٣٤(
 ./somo.nl/publications-en/Publication_3899انظر  )٣٥(
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession1/SubmissionsStatements/ThunGroup.pdfانظر  )٣٦(
 .www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/ToolsHubانظر  )٣٧(
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  ليب العملأسا  -تاسعاً  
 وأكد من جديـد     .)٣٨( منقحة  يف دورته الثالثة، أساليب عمل     ،اعتمد الفريق العامل    -٦٧

.  مع مجيع أصحاب املصلحة من خالل هنج متـوازن         مفيد بشكل صريح و   باالخنراطالتزامه  
أصحاب املصلحة ذوي الـصلة     مع  الشراكات  برحب  يعلى أنه   الفريق العامل كذلك    وشدد  

  .حقوق اإلنسانالتجارية واألعمال حتقيق تقدم يف برنامج  واليته ومن أجل إجنازودعمهم 
 موماًليس يف وضع يسمح له ع     يف حني أنه    أنه   يف دورته الثالثة،     ،قرر الفريق العامل  و  -٦٨
، األعمال التجارية  املتعلقة ب  قوق اإلنسان االنتهاكات املزعومة حل  عاجلة احلاالت الفردية من     مب

برموز سـلطات   بشكل خاص   رى أهنا تتعلق    يره، ادعاءات حمددة    ، حسب تقدي   يثري قدفإنه  
 .)٣٩(أو معلومات إضافية، حسب االقتضاء    توضيحاً  طلب  ي و ،ذات الصلة الدولة والشركات   

  . غيابهرئيس عندال للرئيس للوفاء جبميع واجبات عني الفريق العامل نائباًو

  لتوصياتا  -عاشراً  
ركات تواجه حاالت وسياقات خمتلفة، وأنه      يدرك الفريق العامل أن الدول والش       -٦٩

لفريق العامل اخنراط اومع ذلك، على أساس . ال يوجد هنج واحد لتنفيذ املبادئ التوجيهية
خالل السنة األوىل من واليته، فإن املعلومات اليت        اصل معهم   والتومع أصحاب املصلحة    

 األعمـال   قطـاع  و لـدول اخلاصـتني با   تني االستقصائي تني، ونتائج الدراس  يهلوردت إ 
أدنـاه  الواردة  العامل التوصيات   يقدم الفريق   والتجارب اليت متت مناقشتها يف املنتدى،       

الدول ومؤسسات األعمـال وأصـحاب      اليت ينبغي أن تنظر يف اختاذها       اخلطوات  بشأن  
  .)٤٠(ا ومسؤولياهتواجباهتااملصلحة اآلخرين من أجل أداء 

  أصحاب املصلحة  -ألف  
  : العامل مجيع أصحاب املصلحةيدعو الفريق  -٧٠

 تقاسـم ينبغـي   . روس املستفادة من جهود التنفيذ    مجع وتبادل الد  إىل    )أ(
بشكل منـتظم   األعمال  الدروس املستفادة من جهود التنفيذ من قبل الدول ومؤسسات          

 تبادل هذه الدروس املستفادة بني أصحاب املصلحة على تيسريينبغي و. مع الفريق العامل
  ؛ات والعملالسياسة والقطاعية، على مستويي  واإلقليميةني الوطالصعد

__________ 

)٣٨( A/HRC/WG.12/3/1املرفق ،. 
هذه البالغات مدرجة يف تقارير البالغات لإلجراءات اخلاصة، ومتاحة يف  )٣٩(

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx. 
ينبغي قراءة التوصيات مقترنة باملبادئ التوجيهية والتوصيات األولية ألصحاب املصلحة الواردة يف تقريـر               )٤٠(

 .٨٦-٧٤، الفقرات )A/67/285(الفريق العامل املقدم إىل اجلمعية العامة 
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ع أصـحاب   شجُي. سبل االنتصاف فعالية  ات املتعلقة ب  تعزيز التوجيه إىل    )ب(
 الفريق العامل إلجراء مزيـد مـن البحـث          اليت يبذهلا املصلحة على التعاون يف اجلهود      

  ؛قضائيةالغري تصاف االن عن معايري الفعالية آلليات أكثر تفصيالًات توجيهإعداد و
 أن ينبغـي . اتالتوجيهبالصغرية واملتوسطة احلجم إىل تزويد املؤسسات      )ج(
لدول ومنظمات األعمال لرفع الوعي باملبادئ التوجيهية بني هذه املؤسـسات،           تتعاون ا 

  ؛لصاحلهاتنفيذ الحمددة بشأن وتوجيهات ووضع أدوات 
ـ  ُي. معاجلة حالة الشعوب األصلية   إىل    )د( حاب املـصلحة علـى     شجع أص

توجيهات األعمال ب تزويد الدول ومؤسسات    الرامية إىل   التعاون يف جهود الفريق العامل      
 احملتمـل   األثر تنفيذ املبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالشعوب األصلية و        بشأن أكثر تفصيالً 

العتبار إيالء ا األنشطة التجارية، مع    باملتعلقة  و  اخلاصة هبم  الفعلي على حقوق اإلنسان    أو
  ؛ملتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية إلعالن األمم االواجب
ـ . زيادة القدرة على استخدام املبادئ التوجيهيـة      إىل    )ه( الـدول  شجع  ُت

أصـحاب املـصلحة    و ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية       مؤسسات األعمال و
لى استخدام املبـادئ    على التعاون لرفع وعي وقدرات مجيع اجلهات الفاعلة ع        اآلخرين  

التوجيهية لتحسني الوقاية من اآلثار الضارة على حقوق اإلنسان الناشئة عن األنـشطة             
ينبغي أن يشمل ذلك و .حدوثهاوتوفري سبل االنتصاف يف حالة  املساءلة ضمانالتجارية و

 مـن قبـل     هااملبادئ التوجيهية والقدرة على استخدام    ببذل جهود خاصة لزيادة الوعي      
تواجـه  واألفراد أو اجلماعات اليت     اإلنسان  ت اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق       منظما
  ؛سلبية أو التهميشالثار آللتعرض لبا اً متزايداًخطر

ينبغي للدول واملؤسسات التجارية    . لعقود املسؤولة ااستخدام مبادئ   إىل    )و(
 يف املفاوضات   )٤١(ةلعقود املسؤول اوعي وقدرة املفاوضني على استخدام مبادئ       رفع  أن ت 
  .يناملستثمروالدولة بني 

  الدول  -باء  
لنظـر يف   إىل ا يدعو الفريق العامل مجيع الدول، عند تنفيذ املبادئ التوجيهيـة،             -٧١

  :اإلجراءات التالية
 االتـصال يف  مراكـز تعيني املسؤولية عن تنفيذ املبـادئ التوجيهيـة و     )أ(

االستناد  اإلدارات بشأن هذه املسألة، أو الوزارات ذات الصلة، وإنشاء فريق مشترك بني
املتعلقـة  تجنب جتزئة املسؤوليات    أن ت وينبغي للدول   . هذا الغرض تحقيق   آلية قائمة ل   إىل

__________ 

)٤١( A/HRC/17/31/Add.3. 
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ينبغي بناء وعي وقدرة أعضاء و. مبفردها ات إدارداخلوحتديدها تنفيذ املبادئ التوجيهية ب
ع املؤسسة الوطنيـة     التعاون م  أن يضمن ينبغي للفريق   و.  املبادئ التوجيهية  بشأنالفريق  

  ؛حلقوق اإلنسان
استعراض الوضع الراهن واإلطار القانوين والتنظيمي، مبا يف ذلك عـن             )ب(
 وحتليل القوانني واللوائح والسياسات واملمارسـات احلاليـة يف جمـال            استعراضطريق  

وحقوق ألعمال التجارية   ، واستعراض الوضع احلايل ل    األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   
واجـب  ( اليت تقوم عليها املبادئ التوجيهيـة        ةالثالثركان  األ، مع التركيز على     اإلنسان

، )نتـصاف االىل سـبل    إصول  وحترام وال االماية ومسؤولية الشركات عن     احلالدولة يف   
  ؛نتصافاالىل سبل إصول ووحتديد الثغرات يف احلماية وال

األعمال التجارية  ن يف جمال     املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسا    اتتعزيز قدر   )ج(
 األعمـال   املضي قدماً بربنـامج    على أداء دور فعال يف       ها، مما يساعد  وحقوق اإلنسان 

  أصحاب املـصلحة   بنيحقوق اإلنسان على الصعيد الوطين، وتشجيع احلوار        التجارية و 
األعمال التجاريـة وحقـوق     جمال  ، وبناء قدرات اجلهات الفاعلة الوطنية يف        املتعددين

 نـاتج عـن   سليب على حقوق اإلنـسان      الثر  من األ نسان، ودعم حتديد أي حاالت      اإل
  ؛نتصافاال سبل إىلصول املتضررين واألنشطة التجارية و

التشاور مع أصحاب املصلحة اخلارجيني، مبـا يف ذلـك اجملتمعـات              )د(
، واجملموعـات الـصناعية،      احلجـم  مؤسسات األعمال الصغرية والكبرية   واملتضررة،  

 األكادميية، واجلهـات الفاعلـة      اجلهاتات اجملتمع املدين، ونقابات العمال، و     ومنظم
إيـالء  اإلقليمية والدولية عند تصميم إجراءات وخطط لتنفيذ املبادئ التوجيهيـة، و          

لعمليات التجاريـة علـى   املعرضني ملخاطر شديدة بالتضرر باألشخاص اهتمام خاص ل  
 أقل للجـوء إىل سـبل   وسائلوقت نفسه، ، يف ال  الذين قد يكون هلم   حقوق اإلنسان و  

  ؛االنتصاف
 بـشأن مع الدول األخرى ومع الفريق العامـل        وتبادل اآلراء   لتشاور  ا  )ه(

نتـدى  املاخلربات والدروس املستفادة من تنفيذ املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك من خالل             
األدلـة  سـم   وتقاوحقوق اإلنسان، واألحداث اإلقليمية، ومجع      التجارية  األعمال  بشأن  
 املمارسات الفعالة لوضع شروط حمددة للشركات على أساس واجب الدولـة يف             بشأن
  ؛مايةاحل

تنفيذ لتحديد املسؤوليات على    الالنظر يف وضع خطة عمل وطنية بشأن          )و(
 الوطين، وحتديد االحتياجات من املوارد وحشد اجلهات الفاعلـة ذات الـصلة،      الصعيد

  ؛هذه التجارب يف بلدان أخرىمثل تفادة من ىل الدروس املسواالستناد إ
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نتصاف، مبـا يف    االلوصول إىل سبل    اليت تعترض ا  حلواجز  التغلب على ا    )ز(
الذين ذلك عن طريق زيادة الدعم ملنظمات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان             

ا  االنتـصاف لـضحاي    سبللوصول إىل   اليت تعترض ا  احلواجز  يعملون على التغلب على     
 ومحاية الضحايا واملدافعني عن حقوق اإلنسان من املـضايقة          ؛انتهاكات حقوق اإلنسان  

 انتـهاكات   يف حالة  إىل الوصول إىل سبل االنتصاف       بسبب سعيهم االضطهاد واالنتقام   و
التعاون مع الدول األخـرى الستكـشاف   وحقوق اإلنسان املرتبطة بأنشطة الشركات؛  

ـ نتهاكات  ال سبل االنتصاف القضائية ل    التطورات احملتملة ملعاجلة نقص    سيمة حلقـوق   اجل
حقـوق اإلنـسان    عـن    مسؤولية الشركات    بشأن واضحة   توجيهات وتوفري   ؛اإلنسان

  ؛تنطوي على نزاع العاملة يف حاالت التجاريةمؤسسات لل
هيئات تنظيم ، حسب االقتضاء، املبادئ التوجيهية يف عمل       إدماجضمان    )ح(

ملؤسسات املالية العامة، مبا يف ذلك املؤسسات املالية املتعـددة           وسياسات ا  القطاع املايل 
  ؛وكاالت ائتمان التصديرواألطراف 
فيما يتعلق   املساءلة   سد الثغرة يف جمال   اختاذ خطوات الستكشاف كيفية       )ط(

  .سيمة حلقوق اإلنساناجلنتهاكات االسؤولية الشركات عن مب

  التجاريةاألعمال  -جيم  

، كجزء مـن تنفيـذها      التجاريةنظمات  املؤسسات و امللعامل مجيع   يدعو الفريق ا    -٧٢
  :لنظر يف اإلجراءات التاليةإىل اللمبادئ التوجيهية، 

 عند معاجلة أثر فعلي أو حمتمـل        اتتعزيز تتبع فعالية استجابات الشرك      )أ(
من آليات التظلم   الواردة  ، واستخدام البيانات واملعلومات     حقوق اإلنسان حتديده على    مت

  ؛م اإلدارة وكمصدر للتعلم املستمر نظالستعراض
اليت تواجـه   التحديات الرئيسية    أن حتدد    لمجموعات الصناعية لينبغي    )ب(

حقوق يف مراعاة   يف تنفيذ املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك تنفيذ العناية الواجبة             قطاع كل
 حمـددة   تتوجيهـا أدوات و إعـداد   ، و للتغلب عليها اإلنسان، ودعم العمل اجلماعي     

 مع املبادئ التوجيهية، لزيادة الـوعي ودعـم          متاماً يتواءمعالية اجلودة، مبا    وقطاعات  ال
  ؛تنفيذ املبادئ التوجيهيةمن أجل الشركات يف كل قطاع 

 يف جمـال   النظراءتعلم  لدعم   يقطاعالالتعاون على الصعيدين الوطين و      )ج(
مـع  ، مبـا يف ذلـك       هاوتشجيع اتالشراكيف جمال   تنفيذ املبادئ التوجيهية، والتعاون     

 سالسـل  امتداد الصغرية واملتوسطة احلجم، من خالل الغرف التجارية وعلى          املؤسسات
  ؛القيمة
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، مبـا يف ذلـك      لتعلم النظراء وليكون للـشركات    " آمنة"دعم أماكن     )د(
 القدرة على االخنراط مع بعضها البعض ومع كل         املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم،   

، ومجع وتبادل املمارسـات     صلحة اآلخرين ملناقشة التحديات والتغلب عليها     أصحاب امل 
  :لتحديات املشتركة التاليةالتغلب على االفعالة يف 

، بطريقة واضحة   ة واخلارجي ةالداخليية،  لتزامات السياسات عن اال بالغ  اإل '١'
 إىل إجـراءات    اتيةجلميع أصحاب املصلحة، وترمجة االلتزامات السياس     

لية ومعايري  مع حقوق اإلنسان الدو   تواءمها  ت صلة، وضمان     ذا تشغيلية
  ؛منظمة العمل الدولية

 سلسلة القيمة وعرب    على امتداد الوصول  مدى  حتديد النطاق املناسب و    '٢'
الشركاء، واستخدام منهجيات مناسبة ومجـع معلومـات    مع  عالقات  ال

  ؛ لتقييم األثرةموثوق
 عندما  مجاريني وعدم امتثاهل   الشركاء الت  األثر الناجتة عن  معاجلة حاالت    '٣'

  ؛ على التأثري حمدودةقدرةكون هناك ت
حقوق اإلنـسان  فيها معاجلة حاالت األثر عند العمل يف بيئات مل تدرج           '٤'

حالـة  ق القوانني يف املمارسة أو يف       تطبعندما ال   أو  يف القانون الوطين،    
حكومية، واالخنراط بشكل فعـال مـع مجيـع         مؤسسات  عدم وجود   
  ؛ حوار مقيد اليت تنطوي علىسياقاتاللحة يف أصحاب املص

لسياق الثقايف، وبناء الثقة يف آليـات الـتظلم،         لتكييف آليات التظلم     '٥'
  ؛ةآليات تظلم فعالإىل لشكاوى لواالنتقال من اخلطوط الساخنة 

 يف الذين يكونـون  بناء الوعي والقدرة على حتديد األفراد أو اجلماعات          '٦'
من عمليـة  واملستبعدين بية أو التهميش، لتعرض آلثار سل باخطر متزايد   

 بطريقـة   ممن املرجح أال ُتراعى مصاحلهم واحتياجـاهت      صنع القرار أو    
  واجبة التطبيـق   عايري حقوق اإلنسان  م وعالوة على ذلك، فهم      .أخرى

سياقات مـن  خمتلف اليف  وإدراك التحديات احملددة اليت ميكن أن تواجه      
 اإلثنيـة، قليـات القوميـة أو      قبل الشعوب األصلية، والنـساء، واأل     
 واألشـخاص ذوي اإلعاقـة،      ،واألقليات الدينية واللغوية، واألطفال   

، مبـا يف     مماثلة جمموعات أخرى أي  لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، و    وا
 فعال إىل سـبل     وصولومشاورات جمدية   إجراء  ذلك ما يتعلق بضمان     

  ؛االنتصاف
ضحايا للوصـول إىل سـبل   الاخلاصة ب القضائية   اإلجراءات   التعاون مع  '٧'

وعالوة على ذلك، . تهاواالمتناع عن إضعاف سالم انتصاف لألثر سليب
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الذين التعاون مع منظمات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان          
ثـر  األضـحايا    وصولالتغلب على احلواجز اليت تعترض       إىل   يسعون

  ؛ إىل سبل االنتصافسليبال
ركات عن احترام حقوق اإلنـسان، ينبغـي أن         يف سياق مسؤولية الش     )ه(
لقطاع املايل يف اجلهود واملبادرات الرامية إىل توضيح اآلثـار          يف ا اجلهات الفاعلة   تسهم  

 القطاع املايل، مبا يف ذلك      أجزاءخمتلف  يف  تطبيقها  كما يتم    للمبادئ التوجيهية    التشغيلية
أنـشطة   عـن   اإلنسان ناجمحقوقعلى  أثري  ألالوصول إىل سبل االنتصاف     بما يتعلق   

وعالوة على ذلك، ينبغي تعديل املعايري واملبادئ التوجيهيـة         .  أو مرتبط هبا   القطاع املايل 
  . املبادئ التوجيهيةإلدماج حسب االقتضاءاليت وضعتها اجلهات الفاعلة يف القطاع املايل 

  منظومة األمم املتحدة  -دال  
نظومة األمم املتحدة، باإلضافة إىل تنفيـذ        مل التابعة نظماتامليدعو الفريق العامل      -٧٣

، ٢١/٥ وجملس حقوق اإلنسان يف قراره       )٤٢(التوصيات اليت قدمها األمني العام يف تقريره      
يف   أيـضاً  وأن تنظـر  األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،     برنامج   يف   ضي قدماً إىل أن مت  

  :اإلجراءات احملددة التالية
ات املتعلقة باألعمـال التجاريـة وحقـوق        ضمان زيادة تنسيق املبادر     )أ(

  اإلنسان، وضمان املواءمة بني هذه املبادرات واملبادئ التوجيهية؛
التعاون مع الفريق العامل واملنظمات احلكوميـة الدوليـة وأصـحاب             )ب(

 على  األعمالوعي وبناء قدرات السلطات احلكومية ومؤسسات        رفع ل نياملصلحة الوطني 
   املبادئ التوجيهية؛الصعيد الوطين لتنفيذ

ضمان إدماج املبادئ التوجيهية ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق           )ج(
  ؛٢٠١٥برنامج وإطار التنمية ملا بعد عام اإلنسان يف 

إىل حقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهيـة يف معـايري     مرجعية   إشارات   إدماج  )د(
  . مبا يف ذلك مبادئ االستثمار املسؤولاالستثمار والتمويل،ها املتعلقة باألمم املتحدة وصكوك

  اإلقليميةواملنظمات احلكومية الدولية   -هاء  
لنظـر يف   إىل ا يدعو الفريق العامل املنظمات احلكوميـة الدوليـة واإلقليميـة             -٧٤

  :اإلجراءات التالية لبناء مزيد من التقارب مع املبادئ التوجيهية

__________ 

)٤٢( A/HRC/21/21. 
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املبذولـة  ع اجلهود الوطنيـة  ينبغي للمنظمات اإلقليمية أن تدعم وتشج       )أ(
مبا يف ذلك عن طريق تيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة          لتنفيذ املبادئ التوجيهية،    

  ؛التنفيذ الوطنيةومبادرات من خطط 
 األعمال التجارية سلوك   تتناول العامة واخلاصة اليت     احلوكمةطر  ينبغي أل   )ب(

 يف ذلك مع مسؤولية الشركات عن االحترام      املواءمة مع املبادئ التوجيهية، مبا     أن تضمن 
  ؛ومع آليات التظلم

 أن تقـيس   آليات تظلم    تشمل العامة واخلاصة اليت     احلوكمةطر  ألينبغي    )ج(
 يف املبـادئ  املنـصوص عليهـا  على أساس معايري الفعاليـة  وفعاليتها أداء هذه اآلليات  

  ؛التوجيهية
أن تزيـد  ة يف القطاع املـايل       العامة واخلاصة العامل   احلوكمةطر  ألينبغي    )د(

 للمبـادئ   املـايل، وفقـاً    يف القطاع    مسؤولية اجلهات الفاعلة  معاجلة  التعاون من أجل    
  .نتصافااللوصول إىل سبل االتوجيهية، وتعزيز آليات 

        


